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Wydział Biuro Rady i Zarządu Powiatu Rok 2022

Nr sprawy

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR LI 
Z OBRAD SESJI 

RADY POWIATU W SIERPCU

w dniu 29 sierpnia 2022r.

Rozpoczęto 29 sierpnia 2022r. 

Zakończono 29 sierpnia 2022r.



Rada Powiatu Sierpeckiego

Radni - Sesja, Użytkownicy

Protokół nr LI.2022

LI posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Obrady rozpoczęto 29 sierpnia 2022 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:45. 

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków.

Obecni:
1. Marek Chyliński
2. Andrzej Cześnik
3. Zbigniew Kopczyński
4. Małgorzata Korpolińska
5. Sławomir Krystek
6. Jan Laskowski
7. Ewa Nowakowska
8. Sławomir Olejniczak
9. Paweł Pakieła
10. Wojciech Adam Rychter
11. Dariusz Twardowski 
Nieobecni:

1. Przemysław Burzyński
2. Juliusz Gorzkoś
3. Jarosław Ocicki
4. Kamil Różański
5. Sebastian Szczypecki
6. Mariusz Turalski

^  Ad. pkt 1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
Pani Małgorzata Korpolińska -Wiceprzewodniczący Rady otworzyła LI sesję Rady 
Powiatu w Sierpcu.
Stwierdziła ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W obradach sesji uczestniczyło 11 radnych /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu/.
Na sekretarza obrad powołała Radnego Pana Marka Chylińskiego.

Ad. pkt 2.
Przyjęcie Protokołu nr XLIX.2022 z dnia 30 czerwca 2022r. oraz Protokołu nr L.2022 
z dnia 27 lipca 2022r.

Uwag do protokołu nie było.
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Głosowano w sprawie:
Przyjęcie Protokołu nr XLIX.2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski

NIEOBECNI (6)
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski

Rada Powiatu przyjęła Protokół nr XLIX.2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

Uwag do Protokołu nr L.2022 z dnia 27 lipca 2022r.
Głosowano w sprawie;
Przyjęcie Protokołu nr L.2022 z dnia 27 lipca 2022r..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski

NIEOBECNI (6) %
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski

Rada Powiatu przyjęła Protokół nr L.2022 z dnia 27 lipca 2022r.

Ad. pkt 3.
Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr XLIX.2022 z dnia 30 czerwca 2022r. oraz Protokołu 
nr L.2022 z dnia 27 lipca 2022r.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
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6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
publicznego transportu zbiorowego.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu 
postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
11. Wnioski i i oświadczenia radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Uwag do porządku obrad nie było.
/porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

4 )  Ad. pkt 4.
Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Rady w okresie między sesjami 
wpłynęły następujące pisma:
1. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Żurominie na 
obszarach Powiatów: Żuromińskiego, Mławskiego, Działdowskiego, Sierpeckiego 
i Brodnickiego za rok 2021 /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu/.
2. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Płońsku na 
obszarach Powiatów: Płońskiego, Płockiego, Sierpeckiego, Żuromińskiego, 
Ciechanowskiego, Pułtuskiego, Nowodworskiego za rok 2021 /Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
3. Zapoznanie się z informacją „Bezrobocie w powiecie sierpeckim” Informacja półroczna 

^  według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. /informacja stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu/.
4. Zawiadomienie o przekazaniu według właściwości Uchwały Nr 282.XLIX.2022 Rady 
Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia Raportu o stanie 
Powiatu Sierpeckiego i udzieleniu zaufania dla Zarządu Powiatu 
Sierpeckiego /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
5. Pismo do wiadomości Pana Jakuba Kubackiego informujące o obniżeniu stawki za 
świadczone usługi lekarskie w Oddziale dziecięcym i Noworodkowym /pismo stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
6. Harmonogram przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Gozdowo /pismo 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Pan Wojciech Rychter -  Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu poinformował, 
iż w dniu 26 sierpnia 2022r. odbyło się posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu, na której 
zaopiniowano pozytywnie następujące projekty uchwał:
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- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2022-2035.
- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego 
transportu zbiorowego.
- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu postępowania o udzielenie 
dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.
- w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Ponadto członkowie Komisji zajęli stanowisko w sprawie wniosku złożonego na XLIX 
sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 czerwca 2022r. w sprawie wprowadzenia 
organizacji ruchu drogowego w m. Ligowo gm. Mochowo na skrzyżowaniu w kierunkach 
m. Mochowo, Ligowo, Sierpc i Skępe o ruchu okrężnym z zastosowaniem separatorów 
ruch W14E oraz zmiany oznakowania pionowego, poziomego na okres dwóch lat. Dodał, 
iż na Komisji zostały przedstawione trzy propozycje. Wybrana została po analizie trzecia 
propozycja.
Członkowie Komisji bez uwag przyjęli Protokół z posiedzenia Komisji Stałych R a c ^  
Powiatu w dniu 28 czerwca 2022r.

Ad. pkt 5.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż sprawozdanie radni otrzymali 
w materiałach na sesję /sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/. 
Starosta przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu między sesjami, które stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pan Starosta poinformował, iż zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr.
0 działalności leczniczej „kierownik samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki 
zdrowotnej, każdego roku udostępnia i sporządza w BIP raport o sytuacji ekonomiczno -  
finansowej spzzoz. Raport o którym mowa jest przygotowywany na podstawie 
sprawozdania finansowej za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę
1 ocenę sytuacji ekonomiczno -  finansowej za poprzedni rok obrotowy i prognozę sy tus^  
ekonomiczno -  finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych 
założeń oraz informacją o stanie zdarzeń mających wpływ na sytuację ekonomiczno -  
finansową. Raport o sytuacji ekonomiczno -  finansowej SPZZOZ został przyjęty przez 
Radę Społeczną przy SPZZOZ.
Radny Pan Wojciech Rychter zapytał, czy w roku bieżącym do 30 listopada będzie 
ponowiony wniosek o doposażenie i wyposażenie sali gimnastycznej w Ośrodku Szkolno 
Wychowawczym dla osób z niepełnosprawnością?
Pan Starosta odpowiedział, że jeden wniosek już został złożony i za wcześnie, ponieważ 
nie byłby rozliczony. Dodał, iż wniosek został wycofany, ponieważ nie ma rozpoczęcia 
budowy i nie byłoby możliwości wykorzystania tych środków.
Pan Sekretarz powiedział, że została podpisana umowa z Marszałkiem, gdzie jest wymóg 
40% udziału Powiatu. W związku z powyższym żadnych innych środków zewnętrznych 
nie można pozyskać, ponieważ złamano by warunki umowy. Nadmienił, iż wszystko 
zostało omówione z osobą, która zajmuje się PFRON i to zadanie w jaki sposób to 
rozliczyć, ale skoro umowa jest 60/40. Źródła finansowania Powiatu są to dochody własne
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i wynoszą 468.000 zł i z Programu inwestycji strategicznych, jako udział Powiatu jest 
kwalifikowany w połowie.
Pan Starosta dodał, że poza umową z innych środków wydaje mu się, że można 
korzystać.
Pan Sekretarz powiedział, że to są środki pomocowe. Dodał, iż uzyska informacji i wróci 
do tematu, ale ten pogląd który przedstawił jest uzgodniony z PFRON.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, iż 31 września zostanie podpisana umowa 
odnośnie budynku przy ul. Kopernika. Zapytał, jak wygląda sytuacja odnośnie 
mieszkańców, jakie są plany? Ponadto zapytał odnośnie zmian w edukacji. Nadmienił, iż 
ustawodawca zobowiązał do zwiększenia liczby psychologów specjalnych. Zapytał, jak to 
wygląda w szkołach i czy te kwestie są zabezpieczone?
Pan Starosta odpowiedział, że jest kilku mieszkańców, którzy zostaną przeniesieni do 
drugiego budynku na ul. Świętokrzyskiej. Dodał, iż do końca miesiąca wszyscy zostaną 
przeprowadzeni i od 1 września budynek będzie wolny, żeby przekazać według umowy 
z wykonawcą teren budowy. Ponadto powiedział, jest ustawa dotycząca pedagogów 
specjalistów od 1 września, ale są okresy przejściowe i ustawodawca daje możliwość 
pracy w różnych formach.

^  Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że do 2026 roku jest to okres przejściowy.
Pan Starosta uważa, że w szkołach nie powinno być problemów i zostało wszystko 
uzgodnione.
Pan Wicestarosta powiedział, że jest to coś nowego. Nadmienił, iż wyszły przepisy 
i rozporządzenia Ministrów stawiające warunki i kwalifikacje. Po rozpoznaniu rynku 
i interpelacji ze strony środowisk okazało się, że trudno jest pozyskać pedagogów 
specjalnych. Dodał, iż w ubiegłym tygodniu wyszedł przepis łagodzący te wymagania do 
2026 roku i na razie wystarczy ukończony kurs. Nadmienił, iż na spotkaniu z dyrektorami, 
dyrektorzy powiedzieli, że sobie radzą.
Radny Pan Jan Laskowski zapytał, czy środki na halę w Ośrodku Szkolno -  
Wychowawczym przeszły przez MCPS i czy jest to połączone z PFRON?
Pan Sekretarz odpowiedział, że tak. Wyjaśnił, iż PFRON jest podzielony i w Urzędzie 
Wojewódzkim jest wydział ds. osób niepełnosprawnych, który się tym zajmuje a MCPS 
jest to jednostka organizacyjna samorządu województwa mazowieckiego.

^  Radny Pan Jan Laskowski powiedział, iż środki z MCPS przydzielał Marszałek, 
a środki z PFRON były przydzielane przez dyrektora PFRON i to były dwie różne rzeczy, 
które można było wykorzystać dwutorowo.
Pan Sekretarz powiedział, że taki był plan, ale problem polegał na tym, że kwota około 
1.400.000 zł to jest z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 
Województwa Mazowieckiego. Dodał, że są to środki unijne i takie warunki postawiono 
w umowie. Oznajmił, iż jeszcze raz porozmawia w tej sprawie.
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że środki które ma Urząd Marszałkowski, są 
to środki z PFRON, które otrzymuje urząd i są przeznaczone na rozbudowy i na różnego 
rodzaju wsparcia, a środki bezpośrednio z PFRON-u, są to środki na transport i inne 
rzeczy. Ponadto odniósł się do budowy sali gimnastycznej i zapytał Pana Sekretarza, jeżeli 
taka jest sytuacja, to jaki jest okres wykonania inwestycji. Uważa, że jeżeli są to środki 
unijne i Powiat dokłada 40% to uważa że, to nie ma nic wspólnego z tym, jeżeli Powiat 
złożyłby dodatkowy wniosek o doposażenie. Stwierdził, że jest to sala gimnastyczna, która 
będzie służyła osobom z niepełnosprawnością. Uważa, że jeżeli będzie cykl zamknięty 
budowy, to można będzie złożyć wniosek dodatkowo o doposażenie. Jeżeli ta budowa
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miałaby się zakończyć w cyklu zamkniętym do końca następnego roku, to można o rok 
przedłużyć budowę i salę gimnastyczną doposażyć. Uważa, że nic wspólnego z tym nie 
ma i poprosił aby Pan Sekretarz to sprawdził.
Pan Sekretarz powiedział, że sama umowa na kwotę około 1.400.000 zł została 
podpisana do realizacji w roku bieżącym. Od początku było monitowane ze strony 
Zarządu jak i Starostów, że jest to niewykonalne. Ustalenie jest takie, że już wystąpiono 
i podano różne przyczyny, które pasowały do wniosku o uzyskanie zgody na 
wykorzystanie tych środków do końca roku inwestycyjnego 2023. Tak został ułożony 
harmonogram i ogłaszając przetarg zostały zaproponowane warunki, wykonanie do końca 
roku 2023. Dodał, że jest to niemożliwe, aby w tym roku to wykonać, skoro teraz została 
podpisana umowa.
Wicestarosta powiedział, iż Powiat otrzymał kwotę prawie 1.400.000 zł od Marszałka 
i przedsięwzięcie jest do realizacji. Dodał, iż były rozmowy z Panem Sekretarzem w tych 
tematach o których wspominał Pan Radny Rychter i o tym mówił Pan Sekretarz. Uważa, 
że jeżeli są jakieś ograniczenia, to będą szukać i analizować inne możliwości pozyskania 
środków. Nadmienił, iż na te przedsięwzięcia na które jest umowa, jest określony zakres 
i należy wykonać z tych środków, aby je dobrze rozliczyć.
Więcej pytań nie było. £

Ad. pkt 6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wielołetniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała , iż projekt uchwały otrzymali Radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu. 
Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła Pana Skarbnika o zreferowanie projektu uchwały 
dotyczącej WPF oraz Budżetu na rok 2022.
Pan Skarbnik przedstawił zmiany jakie zachodzą w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
oraz Budżecie na rok 2022, które przedstawione są w uzasadnieniu do w/w uchwał. 
Wicestarosta powiedział, iż Pan Skarbnik omówił tematy bieżące, natomiast chciał 
wrócić do tematu wcześniejszego. Nadmienił, iż w okresie wcześniejszym Powiat 
otrzymał dużo środków na inwestycje z Polskiego Ładu, obecnie znaczące środki Powiat 
otrzymuje z samorządu Województwa Mazowieckiego od Pana Marszałka. Na d r c ^  
Mochowo - Gozdowo kwotę 350.000zł, około 1.400.000 zł na rozbudowę hali. Dodał, że 
jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki tym środkom realizowane są założone 
przedsięwzięcia. Podziękował Panu Marszałkowi oraz Przewodniczącemu Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego za pomoc i przekazane środki.
Pan Starosta wspomniał o środkach, które Powiat musi przeznaczyć na EZD. Nadmienił, 
iż temat inflacji i zadłużenie Powiatu w kwocie 15.000.000 zł powoduje to, że odsetki od 
zadłużenia są znaczne. Dodał, iż Powiat musi ponieść dodatkowe koszty w kwocie 
170.000 zł na EZD. Podkreślił, iż poprzedni Starostowie odłożyli ten temat, a obecnie po 
kontroli NIK należy wrócić do tematu, co Powiat kosztuje i należy te środki wydać. 
Dodał, iż poczynione są już pewne starania, ale koszty poniesie Powiat.
Radny Pan Wojciech Rychter dodał, iż w latach ubiegłych to była jakaś stabilizacja, 
natomiast obecnie należy się zastanowić nad kosztami nośników ciepła i energii 
elektrycznej. Uważa, że w miesiącu październiku i listopadzie będzie już wiadomo, ile 
Powiat będzie musiał dołożyć do jednostek i jakie to będą koszty. Jeżeli chodzi
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o indywidualne budynki to nośniki ciepła wzrosły o 100%. Uważa, że 100% wzrostu to 
będzie mało za nośniki energii.
Pan Starosta uważa, że nie zostaną sami w tym temacie. Rząd zamierza przekazać dla 
samorządów określone kwoty na ciepło, które należy przekazać dla jednostek. Jakie to 
będą kwoty, to będzie wynikało z wyliczeń. Dodał, iż będą to znaczne kwoty, które 
zostaną przydzielone w dwóch etapach.
Radny Pan Wojciech Rychter zapytał, o ile wzrosła subwencja oświatowa w przeliczeniu 
na jednego ucznia. Stwierdził, że powinna bardzo wzrosnąć subwencja oświatowa, a nie 
jednorazowa dotacja tylko powinna być subwencja stała. Jeżeli jest inflacja 15%, to o 15% 
powinna wzrosnąć subwencja oświatowa.
Pan Starosta powiedział, że wpłynęły środki w kwocie 41.200 zł dla pedagogów 
specjalnych i z tego co wie, to jeszcze wpłynęła jakaś kwota. Poprosił Pana Skarbnika 
o udzielenie odpowiedzi.
Pan Skarbnik powiedział, że na obecną chwile subwencja nie doszła tylko 
systematycznie o różnych kwotach wpływa do budżetu. Nie ma żadnej informacji 
o wzroście, natomiast będą to kwoty w subwencji wyrównawczej.
Więcej pytań nie było.

Głosowano w sprawie;
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.

Wyniki głosowania

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (11)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł 

^  Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (6)
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski

Rada Powiatu podjęła
UCHWAŁĘ Nr 294.LI.2022

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu.

Ad. pkt 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022 r.
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Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała , iż projekt uchwały otrzymali Radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu. 
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie;
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022 r.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski

NIEOBECNI (6)
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebasti^ 
Szczypecki, Mariusz Turalski

Rada Powiatu podjęła
UCHWAŁĘ Nr 295.LI.2022

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
/uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 
usług publicznego transportu zbiorowego.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała , iż projekt uchwały otrzymali Radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu. 
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
publicznego transportu zbiorowego..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (6)
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski
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Rada Powiatu podjęła
UCHWAŁĘ Nr 296.LI.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego 
transportu zbiorowego /uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwale w sprawie określenia regulaminu 
postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego. 
Wiceprzewodnicząca Rady poinformował, iż projekt uchwały otrzymali Radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwale w sprawie określenia regulaminu postępowania 
o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (6)
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski

Rada Powiatu podjęła
#  UCHWAŁĘ Nr 297.LI.2022

zmieniająca uchwale w sprawie określenia regulaminu postępowania o udzielenie 
dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego /uchwała stanowi załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 10.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. 
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały otrzymali Radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu.
Pan Starosta powiedział, że nie ma Pana Dyrektora ani Zastępcy. W uzupełnieniu 
wypowiedzi, którą przedstawił w Sprawozdaniu Zarządu i zgodnie z treścią art. 53a 
ustawy o lecznictwie, dodał iż podstawą obliczenia wskaźników były dane finansowe z lat 
ubiegłych pozyskane z bilansu i rachunku zysku i strat. Pan Starosta przedstawił dane ze 
sprawozdania, które stanowi załącznik do uchwały.
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Pan Starosta przedstawił również postęp prac w szpitalu, które zostały przedstawione na 
slajdach.
Wicestarosta dodał, iż analiza raportu o sytuacji ekonomiczno -  finansowej SPZZOZ 
była przedmiotem posiedzenia Rady Społecznej przy SPZZOZ w dniu 8 lipca 2022r. 
Wszyscy członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali Raport. Dodał, iż podczas analizy 
zwrócono między innymi uwagę na wzrost amortyzacji w porównaniu z rokiem 2020 
i 2021 jest ponad pół miliona, co oznacza, że w szpital się inwestuje i Powiat przeznacza 
środki na inwestycje i to również dzięki Radzie Powiatu.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński poprosił Starostów, aby zobligować Pana Dyrektora, 
żeby na kolejną Radę była przygotowana informacja dotycząca konkretnych przewidywań 
co do dalszej działalności oddziału dziecięcego, jak to wygląda i kiedy będzie normalnie 
funkcjonował, czy przywraca i jakie plany są, jeżeli tak to kiedy ma to nastąpić 
i oczywiście z obsadą lekarzy, bo coś się porobiło.
Pan Starosta powiedział, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie sytuacji która w szpitalu, 
zaistniała związanej z remontami, Pan Dyrektor musiał podjąć kroki żeby zabezpieczyć 
małych potrzebujących pacjentów. Udał się do szpitala Wojewódzkiego i po rozmowach 
jest uzgodnienie, że ten szpital przyjmuje tych pacjentów. Na okres remontów jest decyzja 
Wojewody, że zgadza się z tą propozycją. Wspomniał, iż szpital w Sierpcu też przyjmow^ 
pacjentów ze szpitala z Winiar z oddziału wewnętrznego, który był zawieszony. Każda 
osoba która zwróciła się do szpitala była przyjęta. Była taka sytuacja, że osoby 
przebywały na korytarzu, ponieważ nie było gdzie położyć. Powiedział, iż poprosi Pana 
Dyrektora niech przedstawi tą sytuację jak to dalej będzie wyglądać, bo jest to w interesie 
samorządu jak i w interesie wszystkich mieszkańców Powiatu.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że na dzień dzisiejszy oddział dziecięcy 
jest zamknięty i nie funkcjonuje normalnie. Zapytał, czy są przeprowadzane prace 
remontowe, nie.
Pan Starosta odpowiedział, że posiada informacje, że tak i też ruszyło.
Radny Pan Dariusz Twardowski wspomniał, że na poprzedniej Radzie był taki projekt 
uzgodniony, że Pan Dyrektor miał przedstawiać Radzie sprawozdanie o sytuacji 
finansowej szpitala (trzymiesięczny, kwartalny, półroczny). Stwierdził, że mija pół roku 
i nie ma takiego sprawozdania, chyba że jest jakiś dokument o którym nie wie. Uważa, że 
jeżeli jest Dyrektor na urlopie nie ma Zastępcy, to jest Księgowa, która mogłaby zastą j^  
i przedstawić sytuację finansową. Uważa, że radni chcieliby mieć jasną sytuację odnośnie 
trzech oddziałów na których toczą się remonty i zostały zawieszone oraz zabezpieczenie 
personelu, gdy oddziały wrócą do normalnego funkcjonowania. Uważa, że jest taka 
sytuacja, a mieszkańcy na pewno oczekują, żeby ich nie pozbawić podstawowej opieki 
medycznej, a z małymi pacjentami nie jeździć do szpitala do Płocka.
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że pięć lat temu był remontowany oddział 
pediatryczny, były remontowane korytarze, robiony gabinet zabiegowy, łazienki 
z przystosowaniem, oddział wyposażony był w sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Dodał, że to było robione 5 lat temu i wewnątrz budynku kosztem pokoju 
pielęgniarek.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że nie wie co Radny miał na myśli 
mówiąc, że 5 lat temu był przeprowadzony remont tego oddział. Powiedział, z własnego 
doświadczenia wie, ponieważ korzystał z opieki lekarskiej na tym oddziale w szpitalu. 
Nie dziwi się, że ten oddział jest przywracany do standardu, bo przy takim 
funkcjonowaniu jakiego doświadczył wraz z żoną w szpitalu, nie widzi tam możliwości
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normalnego leczenia i dlatego bardzo potrzebne jest przywrócenie godnych warunków nie 
tylko dla pacjentów, ale i dla osób które się opiekują.
Wicestarosta odpowiedział Radnemu Panu Twardowskiemu. Sprawozdanie za I kwartał 
było analizowane, natomiast za II kwartał jest złożone i po okresie urlopowym odbędzie 
się posiedzenie Rady Społecznej i dopiero zostanie przedłożone na Zarząd i do Rady. 
Więcej pytań nie było.

Głosowano w sprawie;
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (6)
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski

Rada Powiatu podjęła
UCHWAŁĘ Nr 298.LI.2022

w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11.
Wnioski i oświadczenia radnych.

Q  Radny pan Wojciech Rychter powiedział, że w mieście Sierpc oraz Gminie Rościszewo 
funkcjonuje program polityki wytchnieniowej dla osób z niepełnosprawnością 
tj. opiekunowie osób niepełnosprawnych i asystenci osób niepełnosprawnych. Dodał, iż na 
ten program środki pochodzą z zewnątrz. Poprosił Starostów, aby na spotkaniu z Wójtami 
zostały te informacje przekazane. Nadmienił, iż ten program funkcjonuje do końca 
grudnia, a od stycznia mogą być nowe nabory tego programu. Nadmienił, iż z tymi 
osobami które korzystają z programu rozmawiał i są bardzo zadowoleni z pomocy innej 
osoby. Podkreślił, że jeżeli będzie spotkanie z Wójtami, żeby już zasygnalizować, że taki 
program może być, a pracownicy ośrodków pomocy społecznej mieli wiedzę.

Ad. pkt 12.
Sprawy różne.
Wiceprzewodnicząca Rady zaprosiła wszystkich na dożynki powiatowo -  gminne, które 
odbędą się w Gminie Gozdowo w dniu 4 września 2022r.
Ponadto na ręce Radnego Pana Wojciecha Rychtera złożyła podziękowanie za 
zorganizowanie akcji charytatywnej.
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Radny Pan Zbigniew Kopczyński poprosił o informację na temat zakończenia remontu 
drogi Ligowo -  Skępe granica województwa. Poprosił, aby przed zakończeniem 
inwestycji zwrócić szczególną uwagę, na uporządkowanie poboczy. Ponadto poprosił
0 rozpowszechnianie informacji do mieszkańców w sprawie połączeń komunikacyjnych, 
żeby to wybrzmiało w powiecie, że są takie połączenia. Uważa, że informacja nie do 
wszystkich dotarła.
Pan Starosta powiedział, że wraz z Panem Wicestarostą byli z wizytą podczas prac na 
remontowanej drodze.
Wicestarosta powiedział, że na tym odcinku jest położona pierwsza warstwa od Ligowa 
do granicy Skępego. Dodał, iż wcześniej monitował do Dyrektora ZDP, aby te prace były 
wykonywane, ponieważ zbliża się 8 września i będą szły pielgrzymki do Skępego. 
Nadmienił, iż jest już pierwsza warstwa na całej szerokości, a następnie będą wykonywane 
rowy, pobocza i wjazdy. Dodał, iż przepusty poprzeczne są położone, kanały pod linie 
telefoniczną też są porobione. Poinformował, iż termin umowy jest do końca października. 
Pan Starosta dodał, że jest to drugi etap prac związany z inwestycją drogi Ligowo -  
Skępe - granica powiatu. Stwierdził, iż droga powstaje i nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
ją dokończyć.
Wicestarosta nadmienił, iż przed końcowym odbiorem starają się robić objazd tej d ro ^
1 przegląd drogi.
Pan Starosta dodał, iż droga wykonywana jest z środków z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg Samorządowych, które remontowane są w nie mniejszej szerokości jak 
5,5 m plus pobocza. Nadmienił, iż jest ukończona już inwestycja na o długości ponad 
5 km droga Bonisław -  Gozdowo i czekają na końcowe odbiory. Odniósł się do 
komunikacji autobusowej. Stwierdził, iż poczyniono duże kroki w tym temacie o ile było 
to możliwe poprzez sołtysów, gdzie była informacja z prośbą o przekazanie w danej 
miejscowości okólnika z informacją. Czy dany sołtys to poczynił, takiej wiedzy nie ma. 
Były również przekazane informacje poprzez kościół w ogłoszeniach parafialnych, 
a każde poprzez strony internetowe. Uważa, że jak się rozpocznie rok szkolny to młodzież 
szybko przekaże swoim domownikom. Stwierdził, że najważniejszą rzeczą jest to, że 
udało się na ostatnią chwilę złożyć wniosek, a od 1 sierpnia wyjechały autobusy w teren. 
Uważa, że szerokie są prowadzone rozmowy, jak również poprzez inne działania chcą 
uruchomić transport i mieć połączenia z różnymi miejscowościami wyjeżdżając za p o w i^  
Dodał, iż w tym temacie prowadzone są rozmowy.
Ponadto Pan Starosta przedstawił informację dotyczącą naboru do szkół prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki: Liceum Ogólnokształcące -  5 pierwszych klas, Zespół Szkół nr 1 
-  9 Zespół Szkół nr 2 -  5. Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na mniejszą liczbę 
w klasach w Liceum Ogólnokształcącym, natomiast średnia w klasach ogólnie wynosi 
28,47. Przedstawił średnie w klasach poszczególnych szkół: Liceum Ogólnokształcące - 
27, Zespole Szkół nr 1 -  29,9, Zespole Szkół nr 2 -  27,4. Uważa, że sytuacja jest w pełni 
rozwiązana zgodnie ze Strategią. Dodał, iż zapowiada się gorszy rok 2023/2024, ale też 
znajdzie się jakieś rozwiązanie.
Pytań nie było.
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Ad. pkt 13. 
Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła LI sesję Rady 
Powiatu w Sierpcu.

Profó kołowała
J h

Danuta Sekulska

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

MałgorzdtM-Korpol ińska
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r
LISTA OBECNOŚCI 

NA LI SESJI

RADY POWIATU W SIERPCU 

w dniu 29 sierpnia 2022r.

Zał- Nr .A..........(}0  protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu 

Nr •••«.(..........z dn.

LP- NAZWISKO I IMIĘ Podpis

1. Burzyński Przemysław / l A c e o f o z c ^
/

2. Chyliński Marek Piotr
t o

3. Cześnik Andrzej Sławomir

4 Gorzkoś Juliusz
/ K t e o b e

5. Kopczyński Zbigniew VZs

___________________________ LJ-Zl
A JjU  /

6. Korpolińska Małgorzata

7. Krystek Sławomir Grzegorz
/ t - y

8. Laskowski Jan
t o .

9. Nowakowska Ewa Danuta
t o t o

10. Ocicki Jarosław Andrzej

11. Olejniczak Sławomir Paweł ( o ]

12. Pakieła Paweł 1n
13. Różański Kamil Jan

/w c e s o b e c n ^

14. Rychter Wojciech Adam R
15. Szczypecki Sebastian

7 ---------------------- 7----------------------------------------------------------------------------------

/ n ie c A e c A x ^ ^

16. Turalski Mariusz
ofgę ,

17. Twardowski Dariusz Mieczysław aw



Sierpc, dnia 22.08.2022r.
PRZEWODNICZĄCY 

RADY POWIATU 
W SIERPCU

Zał. Nr . . J j. .........do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

BRZ.0002.9.2022 N r......U ..........z dn.

Na podstawie art. 15 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 
Statutu Powiatu Sierpeckiego, zwołuję obrady LI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na 
dzień 29 sierpnia 2022r. (tj. poniedziałek) o godzinie 9:00 na sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr XLIX.2022 z dnia 30 czerwca 2022r. oraz Protokołu 
nr L.2022 z dnia 27 lipca 2022r
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 
usług publicznego transportu zbiorowego.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwale w sprawie określenia regulaminu 
postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  
finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu.
11. Wnioski i i oświadczenia radnych. ^

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach 
organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.).

12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.


